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“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” для освітньої
програми першого (бакалаврського) рівня освіти, яка
викладається в 7 та 8 семестрах в обсязі 9 кредитів (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
сформувати систему теоретичних знань і практичних
навичок,
достатніх
для
здійснення
фахового
багатоаспектного редакторського аналізу авторського
тексту, а також кваліфікованої підготовки до друку
текстових матеріалів документів різних жанрів і видів
(тематичної та композиційної структури, стилю тощо) через
здійснення відповідних виконавських і управлінських
функцій у рамках редакційно-видавничого процесу з метою
вдосконалення й унормування відповідно до чинних
стандартів.
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Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані результати
навчання

270 год.
96 години аудиторних занять, із них – 48 години лекцій, 48
години практичних занять і 174 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде:
знати:

фахові вимоги до представників редакторських
професій;
функціональні обов’язки творчо-технічного складу

працівників видавництв і редакцій, сферу застосування
редакторських професій;
особливості роботи редактора на всіх етапах
редакційно-видавничого процесу (загальну схему та основні
принципи роботи редактора з текстом)
організацію і зміст процесу редагування;
види редагування;
особливості редакторської підготовки складових
тексту;
особливості редагування текстів за допомогою
комп’ютерних програм;
особливості редагування різних видів видань;
систему коректурних знаків.
уміти:
здійснити
редакторський
аналіз
авторського
оригіналу (тематичний аналіз тексту; аналіз його будови на
рівні логічних зв’язків структурних елементів, перевіряти
точність і достовірність фактологічного матеріалу,
аналізувати композиційну структуру тексту тощо);
редагувати авторський оригінал, дотримуючись
послідовності операцій виправлення (визначати значущість і
вагу помилок, здійснювати правку тексту (вичитування,
доопрацювання, переробку, скорочення, усунення логічних
помилок, виправляти композиційні помилки, здійснювати
мовно-стилістичну правку тощо);
створити й відредагувати заголовковий комплекс
видання;
володіти
комп’ютерними
засобами
контролю
правопису;
володіти автоматизованою системою оптичного
розпізнавання тесту та його перекладу з іншої мови;
застосовувати коректурні знаки;
редагувати різні види текстів за допомогою
комп’ютерних програм.
Ключові слова
Формат курсу
Теми

Редагування, помилки, стиль, норма, коректура, видання,
текст, редактор
Очний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для
кращого розуміння тем
Тема 1. Едитологія та навчальні едитологічні дисципліни.
Місце курсу у системі фахової підготовки.
Тема 2. Редакторські професії та фахові вимоги до них
Тема 3. Сутність і види редагування
Тема 4. Методи й методологічні основи редагування
Тема 5. Поняття про структуру об’єкту редагування
Тема 6. Поняття про функціональні стилі та стилістичну
норму
Тема 7. Нормативна база редагування
Тема 8. Норми редагування (інформаційні, соціальні,
композиційні, логічні, лінгвістичні, психолінгвістичні,
видавничі, поліграфічні)
Тема 9. Редакційно-видавничий процес як сукупність
послідовних впорядкованих професійних дій

Підсумковий контроль,
форма
Пререквізити

Тема 10. Особливості редагування на різних етапах
видавничого процесу
Тема 11. Помилки та їх види
Тема 12. Комп'ютеризація редагування і видавничої
діяльності
Тема 13. Редакторська підготовка текстів основних видів
видань
Тема 14. Редакторська підготовка особливих елементів і
видів тексту
Тема 15. Система норм сучасної української літературної
мови
Тема 16. Поняття про коректуру та систему коректурних
знаків
Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ
Залік наприкінці семестру,
усний
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
курсів «Документознавство», «Соціальні комунікації»,
Презентація, лекції, колаборативне навчання, дискусія,
підготовка та захист студентами есе та наукових нарисів.

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під час
викладання курсу
Вивчення курсу потребує використання загально вживаних
Необхідне обладнання
програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
Критерії оцінювання
(окремо для кожного виду нараховуються за наступним співвідношенням:
максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів
навчальної діяльності)
з дисципліни становить за поточну успішність 50 балів, на
іспиті 50 балів. Поточний контроль охоплює оцінювання
роботи студента на практичних заняттях та виконання
самостійної роботи. Підсумкова максимальна кількість балів
100.

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають
декілька видів письмових робіт (есе, самостійна письмова
робота на задану тему). Академічна доброчесність:
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на
використані джерела, фабрикування джерел, списування,
втручання в роботу інших студентів становлять, але не
обмежують,
приклади
можливої
академічної
недоброчесності.
Виявлення
ознак
академічної
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою
для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів
плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою
складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають
усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття.
У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися
усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових
робіт, передбачених курсом. Література. Уся література,
яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі
третім особам. Студенти заохочуються до використання

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед
рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані
на практичних заняттях, за контрольні (модульні) роботи,
самостійну письмову роботу та (за необхідності) підсумкове
опитування
(колоквіум).
При
цьому
обов’язково
враховуються присутність на заняттях та активність
студента під час практичного заняття; користування
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання
поставленого завдання і т. ін.

Опитування

Жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде
надано по завершенню курсу.

